
 

 
Foreningen Ugerløse Lokalforum 

 
Referat fra bestyrelsesmødet den 

24. august 2017 
 

 

 

Tilstede: 

Anders Pedersen, Ole K. Jensen, Hanne Sewohl, Niller Nielsen, Palle S.B. Jensen, Majbrit 
Quist Hansen, Lone Larsen (Projekt Udviklingskraft i Lokalområdet) Rene Møller, Michael 
Larsen, Steen Broløse, Ib Pedersen, Bent Sørensen , Karina Helmar, Klaus Vink Slott, 
Rasmus Damgaard (Fællesskaber) 

 

Referent: Niller W. Nielsen  Protokol nr. 

 Bestyrelsesmøde 5 

 
 
 1 - Godkendelse af protokol nr. 4 
 
Godkendt 
 
 2 - Valg af ad hoc udvalg til afholdelse af KV. 2017 
 
Anders, Bent og Michael Larsen er valg til udvalget. 
 
 3 - Meddelelser fra formandskabet 
 
Vi har fået penge til 2 projekter via Lokalområdernes Udviklingspulje. 
Palle fik 34.000 kr til friluftsplads med 2.stk shelter og bålplads på idrætspladsen 
Niller 5.000 til forskønnelse af Tingstedet 
 
 4 - Status på helhedsplan 
 
Der var lidt der skulle rettes og når det er gjort vil den sendes til godkendelse i byrådet. 
 
Der er flere butik projekter i gang i byen, og der vil være en byvandring 26. september kl. 8.30, hvor 
lokalforums formandsgruppe, kommune og investorer er inviteret. 
 
Hvordan sælger vi Ugerløse ? 
 
Ib Pedersen fortæller om sin tur til folkemødet på Bornholm, som handlet om at sælge sit lokalområde, 
og samtidig hvordan vi kan samarbejde med Alpe lys 
 
Ib snakker også om Alpelys og det blad de har lavet. 
 
Vi snakker om hvordan vi kan påvirke ejendomsmægler til at sælge huse i Ugerløse. 
NVpro skal lave en lille film om Ugerløse. 
 
Palle, Hanne og Niller tager til møde om filmen. 
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Vi skal tænke over hvordan vi får solgt/fortalt om Helhedsplanen når den er godkendt. 
 
 5 - Status fra kasserer 
 
Vi har pt. 50.946,05 
De 5.000 er til Tingstedet. 
Mette Hajslund har 9.353,48 til integration. 
 
Så der er 36.592,57 til Lokalforum 
 
 6 - Afgørelse af klage legeplads v/Palle 
 
Vi har sammen med kommunen klaget over afgørelse, hvor Ugerløse i bevægelse har fået trukket LAK midler. 
Men den er afvist og der skal betales ca. 60.000 kr. Holbæk Kommune har tidligere antydet at de vil betale. 
 
 7 - Byens dag 2017 og 2018 
 
Det er er kun kirken der har noget i år. 
 
Byens dag ligger 2 lørdag i september 
 
Palle tager fat i Anders Rasmussen om hører om han vil stå for det til 2018. 
 
 8 - Forsikring (hvad gør vi) 
 
Hanne undersøger mere. 
 
 9 - Aktiviteter fremadrettet 
 
Anders foreslår vi laver et fast punkt på dagsorden som hedder kommende aktiviteter omkring hvad der sker i 
fremtiden. 
 
 10 - Byen rundt 
 
Kildedamsskolen har fået en Facebook side, og skal have en antimobbekampagne. 
Der er igen 6. klasse og der er ikke så mange elever, og der er kommer ny leder. 
 
PLU “Projektudvalg til lokal udvikling” vil holde et møde og fortælle om deres arbejde. 
 
Svømmeklubben køre fint, og der har været ok besøg i denne sæson. Der har været ønske om der kan laves 
vinterbadning og man vil undersøge det. 
 
Flag Sæson er næsten slut, og vi skal gøre klar til Jul. 
 
Forsamlingshusets terrasse er indviet og der har været flere arrangementer. 
 
Telte køre rigtig godt, og der mangler 2 opsætninger. 
Til Tølløse festivalen havde det hele været udlejet. 
Men der mangler frivillige. 
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Sommerfesten 2018 bliver måske til festuge, med flere mindre arrangementer i løbet af ugen. 
 
Kirken tilbyder en 200 kr. pr gang til en frivillig, hvis man vil sætte flag op. I det at de accepterer at det er deres 
opgave, men ikke kan blive enige med graverne. 
 
Frivillighedspuljen har en del penge som vi kan søge. 
Beløb under 10.000 er nemmere at få, max 20.000 kr. 
 
Mest søgte ord på ugerlose.dk er ugerløse og sodadisko 
 
FDF køre ok godt, der er 6 nye. 
 
Hal gruppen vil lukke ned så hurtig de kan. 
 
 11 - E. V. T. 
 
Intet. 
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